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Punts on és fàcil observar:

Els ocells
a l’estany d’Ivars i Vila-sana

Tardor
Hivern
2011-12

Els ocells més comuns d’observar a l’estany – hivern 2012
XARXET COMÚ

CORB MARÍ GROS
(P hal a cr o c or a x ca rb o )

ESPLUGABOUS
(b ub ul c us ib i s )

L’ànec més abundant i gran, predecessor dels ànecs
domèstics. Mascle amb cap verd, estret collaret
blanc, pit castany i cos grisenc. Femella bruna amb
un pigallat clar, pili fosc i llarga llista negra que li
travessa l’ull. A l'hivern entrada de migrants que varia
segons la cruesa de l'any.
Quantitat: 600-1.400 exs.

L’ànec més petit de la regió. Migrador i
hivernant regular i molt comú a tot
Catalunya. Mascle gris amb cap castany i
antifaç verd que li marxa cap al clatell.
Femella bruna amb un pigallat clar.
Quantitat: 150-300 exs.

(A na s cr e c ca )

Negre. Gran, amb el coll llarg i les potes curtes. Bec
robust amb la base inferior de pell nua. Sovint
descansa amb les ales obertes per eixugar el plomatge.
Pesca capbussant-se. Comú en migració i durant la
hivernada. A l’hivern s’apleguen en dormidors en arbres
que queden blancs d’excrements.
Quantitat: 100-300 exs.

Resident, més
abundant a l’hivern.
En expansió, Segueix
els tractors i els
ramats en busca
d'aliment. A l’estany
forma un dormidor
espectacular.
Quant.:300-1000 exs

(la r us mi c ha hel li s )

POLLA D’AIGUA

Fosca, amb un to gris blavós al
(g all i nula c hl or o p us )
cap i les parts inferiors i castany
a les superiors. Bec vermell amb
la punta groga i distintiu escudet
frontal vermell. Poc amant de les aigües
obertes. És més fàcil veure-la caminar
prop de la riba. Quantitat + 30 exs.

GAVINA VULGAR
(la r us ri di b und us )

Robust. Blanc amb el dors gris i la punta
de l’ala negra. Potes i bec grocs, amb
taca vermella a la mandíbula inferior.
S’alimenta sobretot als abocadors i en
conreus. El seu caràcter antropòfil l'hi ha
permès sortir dels seus dominis marins i
colonitzar llocs interiors com l’estany.
Quantitat: 100-300 exs.

Blanca amb el dors grisenc. A
l'hivern cap blanc amb taca negra
darrere l'ull. S’alimenta en conreus,
rius i abocadors. Tot l'any, tot i que
és a l'hivern quan més abunda.
Quantitat: 1.000-5.000 exs.

(F ul i ca atr a )

(A na s pl at yr hy nc ho s )

FREDELUGA

Migrador i hivernant
(va ne ll us va ne ll us )
comú a les planes
agrícoles de tot el
territori. Blanca i negra
(amb irisacions verdes i
morades) i cresta fina.
Potes vermelloses. Acostuma a anar en
grups nombrosos. Quant.: 100-3.000

Rapinyaire característic (C ir c us ae r ugi no s us )
de les zones humides.
Cria en els canyissars
de l’estany i caça en
espais oberts del
voltant. A l'hivern
formen dormidors
coŀlectius dins el
canyissar.
Quantitat: 30-50 exs.

FOTJA

ÀNEC COLLVERD

Migrador i hivernant comú a tot el territori.
ÀNEC CULLEROT
Mida mitjana i bec gran en forma de cullera.
(A na s cl y pe a ta )
Mascle amb cap verd negrós i ull groc. Cos
blanc amb una gran taca canyella a la regió
ventral i lateral. Femella semblant a la del
collverd, amb el bec més ample. S'alimenta
filtrant l'aigua superficial. Quant.: 200-300 exs.

ARPELLA VULGAR

GAVIÀ ARGENTAT

SABIES QUE...

PIT-ROIG
(E ri t hac us r ube c ul a )
Rodanxó. Dors
Marró; cara i pit
taronja. A l'hivern
freqüent a les
bardisses i arbredes
de vora l'estany. De
caràcter curiós, pel que
tot i la mida reduïda es
fàcil observar.

Grisa negrosa amb bec i escudet frontal arrodonit blancs.
Ull vermell i potes verdoses amb els dits lobulats. Per
arrencar en vol ha de córrer per sobre l’aigua aletejant.
S’alimenta sobretot de vegetació submergida. Migrant i
hivernant comú a totes les zones humides del territori, amb
el principal contingent al Delta de l'Ebre. Resident comú.
Quantitat: 30-100 exs.
Dibuixos: Toni Llobet. - Revisió del text: Joan Estrada / EGRELL

L’estany és la principal zona
humida de l’interior de
Catalunya pel que fa al
nombre d’ocells aquàtics
hivernants. Així, ja l’any
2006 els efectius presents a
l’estany suposaven l’11 %
del total de Lleida, i el 32 %
l’any 2010.
Els censos d’ocells aquàtics
hivernants fets fins ara
mostren un augment
espectacular; passen de 800
l’any 2006 a 6.600 el 2010.

Per tal de d'avaluar l'evolució
del poblament ornític de
l'estany d'Ivars i Vila-sana es
realitza un mínim d'un cens
mensual de les espècies
aquàtiques presents a
l'estany. Les dades
obtingudes en aquests
censos es completen amb les
dades obtingudes en altres
projectes de seguiment
realitzats per EGRELL i amb
les dades publicades en
llistes de distribució
electròniques o a la web de
l'ICO de gestió
d'observacions
www.ornitho.cat

En els últims anys s’han
format dormidors
importants de corb marí
gros (Phalacrocorax
carbo), esplugabous
(Bubulcus ibis), gavina
vulgar (Larus ridibundus)
i gavià argentat (Larus

michaellis).

